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NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN 
Protokoll fört vid styrelsemöte, 20151102 

 

 
§125                     Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet 
 
      
§126                     Beslutsmässighet.  Beslutsmässighet föreligger. Närvarande: Mats 

Viker, Carina Boijertz, Ulla Nilsson,  Åsa Roosqvist, Marina Johnsson, Per 
Wigforss, Therese Knutsson, Tina Byrsell, Gunliz Bengtsson 
Anmält förhinder: Anita Wahlberg 
 
 

                    
§ 127                          Dagordningen godkändes.           
 
§ 128                          Som justerare valdes Tina Byrsell 
 
§ 129                            Föregående mötesprotokoll diskuterades.  

 Punkten/ frågan kring praktiska tollingjaktprov flyttades för diskussion till vårt 
fysiska möte i januari 
Protokollet lades till handlingarna. 

 

§ 130                       Skrivelser in:    
 Ytterligare förslag till Guldapporten har kommit in 
 Ny webmaster sökes, då nuvarande vill sluta. Vi annonserar om ny via annons på 

hemsidan och fb. 
 En av rasinformatörerna ska sluta. Vi avvaktar med att tillsätta någon ny då de är 

tre stycken i dagsläget, och föreslår att vi frågar på klubbmötet om ytterligare 
intresserade finns. 

 En förfrågan om utökat rasregister, av Sjoerd Jobse. Vi beslutade att tillstyrka 
förfrågan.  

 
§ 131                            Skrivelser ut. :   

Vår logga skickad till SKK. 
              Anmälan till MyDog inskickad.  
 
§ 132                             Rapporter från alla ansvarsområden 
 
a.             Ordförande  
 Diskussion kring styrelsens rollbeskrivning: Ekonomisk kontroll av BPH-
banan i Märsta läggs till mentalitetsansvarigs uppgifter.  
Tollarklubbens rasmonter på Stora Stockholms kommer att bemannas med fler 
personer/hundar än vad som ges fribiljetter till. Tollarklubben kommer att gå in och 
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subventionera inträdesavgiften.  
Varit i kontakt med föreläsare inför klubbmötet, inget bestämt ännu.  
 
b. Jaktansvarig Endast några få utbildade apporteringstestsdomare har 
anmält sig till Jaktansvarig. Ett förslag till certifikat för utbildade domare. Förslaget 
godkändes. 

c.            Sekreterare: . Har haft kontakt och bokat  både styrelsemöte i januari samt 
klubbmötet i mars. Anmälan till MyDog inskickad, Aktivitetsansvarig kommer att samla 
ihop folk att bemanna montern. 
                                                                                                                                                                       
  
d.             Kassör  Ekonomisk rapport: Tollarspecialen hade budgeterat plus men gick 
back. I övrigt ser prognosen på helårsbasis bättre ut än budget.  
  
 
e.           Avelsansvarig.  Informerat om läget just nu när det gäller DE. Positiv trend att 
testa sina avelsdjur! De klubbmedlemmar som inte följer klubbens rekommendationer 
ang. DE kommer framöver att tillskrivas om det olämpliga i detta.  
Artikel från SKK om HD-index publiceras både på hemsidan samt i Tollaren. 
 
f.  Mentalitets- och funktionsansvarig  
 
Inget att rapportera. 
 
g. Utbildningsansvarig Förfrågan från SSRK angående ev 
provledarutbildning, men det är inte planerat i dagsläget. 
 

h. RAS-ansvarig. Mål och strategier för RAS ses över tills nästa möte. 
Framöver måste vi involvera DE i detta samt i vår avelspolicy. 
 
i.   Aktivitets- och medlemsansvarig.  Inget att rapportera. 
 
j.             Exteriöransvarig  Har varit i kontakt med Lena Rollmar angående vår fråga om 
vi i Tollarklubben kan ställa krav på nya utställningsdomare att de närvarat vid ett 
tollingjaktprov. SSRK har redan krav att domare ska ha närvarat vid ett jaktprov. Det 
anses vara för få tollingjaktprov för att vi ska kunna ställa dessa krav, istället föreslogs 
att film och info kring tjp läggs på hemsídan alternativt att exteriöransvarig har en 
diskussion med dem.  
 
§ 133                       Tollarspecialen  Uppgradering av arbetsbeskrivning för 
Specialengruppens olika funktioner på gång.  
 
§ 134                         TOLLAREN  
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Ny layoutare sökes! Info om nya medlemsavgifter, inbjudan till klubbmötet samt 
artikel ang HD-Index läggs in i nästa nummer.  
 
§ 135                      Klubbens hemsida  Uppdaterad med påminnelse om Guldapporten 
samt motioner till klubbmötet. 
 
§ 136                       Arbetsgrupper 

 Specialengruppen- Ingen ny utställningsansvarig ännu. Skrivelse från 
Dalatollarna med kommentarer och reflektioner angående Specialen 
behandlades. 

 Engagera uppfödare för fler medlemmar - har bl.a. förslag på frågedokument 
till uppfödare, nytt möte nästa vecka 

 Sponsorer - arbete på gång, viktig fråga! 
 
 

 
§ 137                     Övriga frågor    
 
§ 138                    Nästa styrelsemöte  måndag 7/12 kl. 19.00   
 
§ 139                     Ordförande avslutade mötet 
      
 
 
Vid Protokollet: Justeras: 
 
 
-----------------------------------------  -------------------------------------------- 
Åsa Roosqvist, sekreterare Mats Viker, ordförande 
 
 
 ------------------------------------------                                                     
    Tina Byrsell                                                                
  
  


